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REDIMIDOS, REMIDOS E SELADOS 

... no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a 

riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a 

sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu 

beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da 

plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra; nele, digo, 

no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele 

que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para 

louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo; em quem também 

vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo 

nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa; o qual é o 

penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória 

– Ef 1.7 a 14 

INTRODUÇÃO: 

A respeito da Carta de Paulo aos Efésios o doutor Martin Loyd Jones afirmou: 

Nesta Epístola somos como que levados pela mão do apóstolo, e nos é dito que nos 

vai ser dada a oportunidade de ver a glória e a majestade de Deus. Ao aproximar-nos 

deste estudo, parece-me ouvir a voz que na antiguidade veio a Moisés, provinda da 

sarça ardente, dizendo: “Tira os teus sapatos de teus pés; porque o lugar em que estás 

é terra santa”. Estamos na presença de Deus e Sua glória; portanto, devemos 

caminhar com cautela e com humildade. 

E ainda, 

Nesta Epístola nos é dado um vislumbre das riquezas, da abundância, da 

superabundância da graça de Deus para conosco; e se não estivermos ansiosos por 

um exame e investigação com a mais ávida antecipação possível, é duvidoso se 

somos cristãos. 

Nossa identidade é o assunto principal da carta em seus 3 primeiros capítulos. 

QUEM SOMOS SEGUNDO EFÉSIOS 1.3 A 6: 

1. ELEITOS DE DEUS PARA DEUS 

2. PREDESTINADOS 

3. ADOTADOS COMO FILHOS NA FAMÍLIA DE DEUS 

Jones comenta: 

Foi Deus que escolheu em Cristo todo aquele que é cristão; foi Deus que nos 

predestinou. Faz parte do propósito de Deus que sejamos salvos. Jamais haveria 

salvação alguma, se Deus não a planejasse e não a pusesse em execução. Foi Deus 

que “amou ao mundo de tal maneira”; foi Deus que “enviou seu Filho, nascido de 

mulher, nascido sob a lei”. É tudo de Deus e de acordo com o Seu propósito. É 

“segundo o conselho da sua vontade” que todas estas coisas aconteceram. 

Dando prosseguimento à exposição de quem somos em Cristo Paulo acrescenta outros 3 

elementos: 

1. REDIMIDOS PELO SANGUE DE CRISTO 

2. REMIDOS DE NOSSOS PECADOS 

3. SELADOS COM O ESPÍRITO SANTO DA PROMESSA 

Esse conjunto de verdades formam nossa identidade fundamental: 

Somos filhos de Deus, amados incondicionalmente pelo Pai, redimidos e remidos pelo 

sangue de Jesus Cristo e selados com o Espírito Santo da promessa. 
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Fatos: 

a) Nossa identidade está firmada na Trindade. 

b) Deus é quem nos diz quem somos. 

c) Somos o que somos em Cristo. 

d) O Espírito Santo é quem confirma que somos quem Deus diz que somos: 

O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus – Rm 

8.16 

Vejamos que o que nos é dito em Efésios 1.7 a 14 

... no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a 

riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós [...] em quem 

também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa 

salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da 

promessa; o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, 

em louvor da sua glória – Ef 1.7 a 14 (editado) 

I. SOMOS REDIMIDOS PELO SANGUE DE JESUS CRISTO 

Redenção – apolytrosin – Esse termo grego indica a ideia de “comprar de volta”, 

“resgatar” algo que fora perdido de alguma forma. Está presente a noção de libertação de 

escravo que é comprado no mercado de escravos no intuito de ser liberto. O termo tanto 

pode aludir à compra em si como também ao preço pago pelo resgate do referido escravo. 

A redenção é a libertação do poder do pecado, mas também envolve a ação de retirar os 

escravos comprados de um ambiente de escravidão – no caso o império das trevas. Nossa 

redenção é eterna – Hb 8.12. 

Em Efésios 1.7 o mesmo vocábulo indica “reobter por meio de compra”, “libertar por 

meio de um resgate”. A libertação está em foco, a libertação do poder do pecado, assim 

como o povo hebreu foi liberto do poder de faraó e do Egito. 

A libertação nunca é um fim em si mesmo, assim como o povo hebreu foi liberto da 

escravidão do Egito para viver como libertos na terra prometida, nós fomos libertos do 

império das trevas para vivermos nossa liberdade no reino do Filho do seu amor. 

Champlin (1998, Vol. 5, p. 92) comenta: 

Na redenção, pois, somos absorvidos pelo oceano da graça divina, embora não 

percamos nossa individualidade. Nas profundezas oceânicas de seu amor, a vida se 

vai tornando cada vez mais rica e cheia. Os remidos serão cheios para sempre com 

toda a plenitude de Deus (Ef 3.19). A função do presente versículo é estabelecer a 

transição para a grande passagem cristológica que se segue. É através de Cristo, o 

objeto do amor especial de Deus, o qual também fez expiação eterna por nós, que 

chegamos ao reino da luz. É em Cristo que se unem o criador e a sua criação, e a 

passagem que se segue é uma descrição exata de sua elevada natureza, de sua 

exaltada posição, de seu poder sem-igual, que tanto é remidor como é 

governamental. 

IMPLICAÇÕES: 

1. Estávamos endividados 

2. Não podíamos pagar nossa dívida impagável – Ilustração de Mt 18 

3. Jesus pagou a nossa dívida: 

Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado! (tetelestai) E, 

inclinando a cabeça, rendeu o espírito – Jo 19.30 
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E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão 

da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos 

delitos; tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de 

ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na 

cruz; e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao 

desprezo, triunfando deles na cruz – Cl 2. 13 a 15 

4. O preço pago foi seu sangue derramado por nós na cruz 

Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as 

obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa 

peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, 

que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas 

pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de 

Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no 

fim dos tempos, por amor de vós – 1Pe 1.17 a 20 

5. Pela fé podemos dar por encerrada a nossa dívida – ela foi plenamente paga. 

Agora podemos: 

1. Não crer e continuar tentando pagar a dívida impagável 

2. Dizer que cremos que a dívida foi paga, mas viver aquém dessa verdade 

3. Crer e viver a verdade de que não há mais dívida alguma a ser paga. 

A escolha sempre será nossa. 

II. SOMOS REMIDOS DE NOSSOS PECADOS DE ACORDO COM A 

RIQUEZA DA GRAÇA DE CRISTO 

Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu 

amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados – Cl 1.13 e 14 

Remissão – aphesin – o termo grego implica em perdão. Segundo Thayer o termo implica 

em libertação de um estado de escravidão. Mounce enfatiza a noção de cancelamento de 

um débito, uma dívida. 

A respeito do perdão as Escrituras nos ensinam: 

1. O perdão foi prometido (Is 1.18; Jr 31.34 com Hb 8.12; Jr 50.22).  

2. Não há perdão sem derramamento de sangue (Lv 17.11 com Hb 9.22).  

3. Os sacrifícios da lei são ineficazes para tanto (Hb 10.4).  

4. As purificações externas são ineficazes para tanto (Jó 9.30 e 31; Jr 2.22).  

5. O sangue de Cristo é o único meio eficaz de perdão (Zc 13.1 com 1Jo 1.7).  

6. O perdão é concedido exclusivamente por Deus (Dn 9.9; Mc 2.7).  

7. Por Cristo (Mc 2.5; Lc 7.48).  

8. Por meio de Cristo (Lc 1.69,77; At 5.31; 13.38) 

a) O perdão dos pecados é uma bênção fundamental. 

b) A remissão é a retirada do impedimento das demais bênçãos. Deus não vai 

abençoar o pecador sem retirar dele seus pecados. A remoção dos pecados é 

condição sine qua non para o desfrute das demais bênçãos espirituais. 

c) O perdão dos pecados é um dos elementos básicos da nova aliança: 

Eis aí vêm dias, diz o SENHOR, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel 

e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que 
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os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; porquanto eles anularam a minha 

aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o SENHOR. Porque esta é a aliança 

que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o SENHOR: Na mente, 

lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei; eu serei o seu 

Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem 

cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao SENHOR, porque todos me conhecerão, 

desde o menor até ao maior deles, diz o SENHOR. Pois perdoarei as suas iniquidades 

e dos seus pecados jamais me lembrarei – Jr 31.31 a 34 (Hb 8.10 a 12 e 10.16 e 17) 

III. FOMOS SELADOS COM A ESPÍRITO SANTO QUE É O PENHOR 

DA PROMESSA 

... nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o 

propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim 

de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em 

Cristo; em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho 

da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da 

promessa; o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em 

louvor da sua glória – Ef 1.11 a 14 

Jones comenta: 

Sem que o saibamos, o Espírito esteve operando e, como resultado disso, acontecem 

três coisas. Ouvimos a Palavra, cremos nela, confiamos ou esperamos nela. As três 

palavras que o apóstolo emprega aqui, nesta Epístola são: “Em quem também vós 

crestes (ou confiastes ou esperastes), depois que ouvistes a palavra da verdade, o 

evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o 

Espírito Santo da promessa. 

Jones explica que há 3 motivos para o ato de selar: 

1. Autenticar um acordo – estabelecer sua autenticidade, validade e veracidade 

2. Declaração visível de posse 

3. Estabelecer segurança – como no caso de correspondências 

Assim, ao selar-nos Deus assegura a autenticidade do acordo, demonstra seu direito de 

posse e assegura esses fatos. No ato de selar estão implícitos os elementos de 

autenticação, propriedade e autoridade do possuidor em relação à posse. 

O ato de selar é uma forma de autenticação: 

Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a 

qual o Filho do Homem vos dará; porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo – 

Jo 6.27 

O Espírito Santo é o selo e o penhor da herança: 

Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também 

nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração – 2Co 1.21 e 22 

Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do 

Espírito – 2Co 5.5 

Penhor, segundo Jones, 

É um termo empregado frequentemente com relação a transações comerciais, 

embora não seja usado tão comumente hoje como dantes. Houve tempo em que era 

um termo muito comum em todas as transações de compra e venda, e geralmente se 

concorda que, nesse caso, ele tinha dois sentidos. Um deles significava que eram 

uma espécie de fiança, de garantia. Um homem que comprasse um lote de terra, por 

exemplo, e não tivesse dinheiro para pagá-lo à vista; o costume era que, como 
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prometesse pagar em data posterior, dava à outra pessoa algo como fiança e garantia 

de que finalmente pagaria o preço total. Mas há um sentido mais rico deste termo, a 

saber, que não somente se trata de uma fiança ou garantia, porém também de um 

pagamento parcial, de fato uma pequena parte do preço total. Há uma diferença sutil, 

mas real, neste ponto. Você pode dar como garantia algo que não é da mesma 

natureza da aquisição feita. Por exemplo, na compra de um lote de terra você pode 

dar uma garantia em dinheiro; é uma fiança, uma garantia, entretanto não um penhor. 

O que é peculiar no penhor é que é uma fiança ou garantia da mesma espécie e da 

mesma natureza do objeto de aquisição. Por exemplo, no caso da transferência de 

dinheiro, se você der uma parte do dinheiro, será um penhor, além de ser uma fiança; 

ao passo que, se você der uma peça de vestuário ou de mobília como garantia, será 

uma garantia, porém não um penhor. A característica do penhor é que é um 

pagamento parcial, o primeiro pagamento em espécie da mesma espécie do que está 

sendo adquirido. É vital para o verdadeiro entendimento desta doutrina que 

compreendamos que o penhor é o primeiro pagamento do total, uma garantia de que 

se seguirá o restante, e nesse sentido é uma fiança. Mas há outra também diferença 

entre fiança e penhor. Se você der uma garantia para cobrir uma transação, quando 

você fizer realmente o pagamento, o que você dera em garantia lhe será devolvido. 

Os termos “fiança”, “garantia” e “caução” significam a mesma coisa. Você deixa o 

seu depósito, porém quando chega a hora e você faz o seu pagamento, o seu depósito 

ou a sua garantia lhe é devolvida. Mas isso não acontece no caso do penhor (no 

sentido dado pelo autor). A razão é que o penhor é uma parte ou porção do total, e, 

portanto, não lhe é devolvida quando o restante é pago. 

Paulo afirma que temos uma herança e somos, ao mesmo tempo, propriedade de Deus. 

Nesse ponto Paulo faz uma argumentação dupla: 

1. Os filhos adotivos são herdeiros de Deus 

2. Os filhos adotivos são herança de Deus 

Os herdeiros são também herança. 

Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, 

atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Aba, 

Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, 

se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com 

Cristo; se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados – Rm 8.15 a 17 

Somos propriedade de Deus: 

Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu 

bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio 

sangue – At 20.28 

Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade 

exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das 

trevas para a sua maravilhosa luz; vós, sim, que, antes, não éreis povo, mas, agora, 

sois povo de Deus, que não tínheis alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes 

misericórdia – 1Pe 2.9 e 10 

Pedro salienta que herdeiros e herança são igualmente preservados pelo poder de Deus: 

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita 

misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de 

Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, 

imarcescível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de 

Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo – 

1Pe 1.3 a 5 


